
Celkový prehľad podpory v oblasti bilaterálnej spolupráce 

v roku 2013 
 

Ročné a záverečné hodnotenie projektov a  financovanie bežiacich projektov  

 

Agentúra v roku 2013 vyhodnotila priebežné ročné správy a následne pokračovala vo 

financovaní projektov so začiatkom ich riešenia v roku 2012, ktoré vyplynuli z dvojstrannej 

spolupráce Slovenska s Bulharskom, Francúzskom, Českom a Srbskom, ako je uvedené v 

Tab. 1ýzva v  

 

Tab.1  Podpora APVV poskytnutá pokračujúcim bilaterálnym mobilitným projektom v roku 

2013 

výzva v rámci bilaterálnej 

vedecko-technickej spolupráce 

počet podporených 

projektov 

výška podpory v EUR 

(bežné výdavky) 

Slovensko - bulharská 2010 15 35 212 

Slovensko -  francúzska 2011 15 39 097 

Slovensko - česká 2011 49 90 812 

Slovensko - srbská 2011 15 34 524 

                      Spolu 94 199 645 

 

Agentúra v roku 2013 vykonala záverečné hodnotenie projektov riešených v rámci týchto 

výziev:  

 

 bilaterálna výzva SK – Rakúsko 2010  

 bilaterálna výzva SK – Rumunsko 2010  

 bilaterálna výzva SK – Slovinsko 2010  

 bilaterálna výzva SK – Portugalsko 2010  

 

Financovanie nových  projektov  
 

Agentúra začala v roku 2013 v oblasti medzinárodnej spolupráce financovať bilaterálne 

projekty podané v rámci výziev medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce vypísaných v 

roku 2012 resp. 2011 s Poľskom, Rakúskom, Rumunskom, Portugalskom, Čínou a Gréckom 

(Tab. 2.). 

 

Tab. 2 Podpora APVV poskytnutá začínajúcim bilaterálnym mobilitným projektom v roku 

2013 

výzva v rámci bilaterálnej 

vedecko-technickej spolupráce 

počet podporených 

projektov 

výška podpory v EUR  

(bežné výdavky) 

Slovensko - poľská 2012 16 31 200 

Slovensko – rakúska 2012 16 31 750 

Slovensko - rumunská 2012 15 35 299 

Slovensko – grécka 2011 15 38 550 

Slovensko – portugalská 2012 12 31 850 

Slovensko – čínska 2012 13 52 000 

 Spolu 87 220 649 

 

1.1 Vyhlásené nové výzvy a  vstupné hodnotenie podaných projektov  

 



Agentúra v roku 2013 vyhlásila a vyhodnotila v rámci medzinárodnej vedecko-technickej 

spolupráce 6 výziev: 

 

 Bilaterálna výzva SK- CZ 2013 

 Bilaterálna výzva SK- FR 2013 

 Bilaterálna výzva SK- SRB 2013 

 Bilaterálna výzva SK- UA 2013 

 Bilaterálna výzva SK- HU  2013 

 Bilaterálna výzva SK- BG  2013 

 

 

Charakteristika realizovaných bilaterálnych spoluprác 

 

Celkový prehľad podpory v oblasti medzinárodnej spolupráce v  roku 2013 

V rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce bola v roku 2013 podporená 

spolupráca Slovenska s 10 krajinami formou bilaterálnych projektov v celkovej výške 420 

294 €. Sumárny počet a výška príspevkov na podporené bilaterálne mobilitné projekty  za rok 

2013 je uvedená v Tab.3. 

 

Tab. 3:  Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na bilaterálne  projekty v roku 2013 

výzva v rámci bilaterálnej 

vedecko-technickej spolupráce 

počet podporených 

projektov 

výška podpory v € v roku 

2013 

Slovensko - bulharská 2011           15 35 212 

Slovensko -  francúzska 2011           15 39 097 

Slovensko - česká 2011           49 90 812 

Slovensko - srbská 2011           15 34 524 

Slovensko - poľská 2012             16 31 200 

Slovensko – rakúska 2012             16 31 750 

Slovensko - rumunská 2012             15 35 299 

Slovensko – grécka 2011             15 38 550 

Slovensko – portugalská 2012             12 31 850 

Slovensko – čínska 2012             13 52 000 

 181 420 294 

 

Tradične najpočetnejšia je spolupráca s Českou republikou. 

 

V prílohe je súhrn výstupov projektov bilaterálnej spolupráce za rok 2013 v rámci 10 výziev. 

Najpočetnejšími výstupmi sú spoločné publikácie,  vzájomné využívanie spoločnej 

infraštruktúry ako aj výmena metód vyšetrovania, metodík meraní a vyhodnocovaní, čo je 

v súlade s hlavným cieľom týchto mobilitných bilaterálnych projektov. Významná je 

skutočnosť, že v 62 prípadoch vyústila táto mobilitná spolupráca do spoločného výskumného 

projektu.  

 

2. Nové výzvy a ich hodnotenie v roku 2013 

 

Agentúra zabezpečovala v roku 2013 v rámci medzinárodnej spolupráce  vyhlásenie  



6 nových výziev a následné  vstupné  hodnotenie projektov .   

Výber projektov sa uskutočňoval dvojkolovým systémom. Návrhy projektov v rámci 

dvojstranných dohôd, kde ide o poskytnutie podpory na mobilitu, boli v prvom kole 

hodnotené externými posudzovateľmi (min. 2 posudzovatelia na projekt). 

V druhom kole bolo hodnotenie uskutočňované prostredníctvom príslušnej medzinárodnej 

zmiešanej komisie buď formou spoločného zasadnutia alebo elektronického hlasovania, na 

základe čoho Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) rozhodla 

o návrhu na poskytnutie/neposkytnutie finančných prostriedkov pre APVV ako 

poskytovateľa. Zasadanie týchto zmiešaných komisií organizovalo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a jej členom bol vždy aj zástupca APVV. 

 

3.1 Bilaterálna výzva SK - CZ 2013 

Termín výzvy: 15.3. – 30.5.2013 

V rámci výzvy bolo podaných 234 návrhov projektov, z toho 217 splnilo všetky formálno-

technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými posudzovateľmi.  Na 

základe výsledkov týchto odborných hodnotení zmiešaná medzinárodná  komisia vybrala 50 

projektov na finančnú podporu v období rokov 2014 – 2015. 

 

3.2 Bilaterálna výzva SK - HU 2013 

Termín výzvy: 18.3. – 31.5.2013 

V rámci výzvy bolo podaných 43 návrhov projektov, z toho 34 splnilo všetky formálno-

technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými posudzovateľmi.  

Zmiešaná medzinárodná komisia zatiaľ o podpore nerozhodla. 

 

3.3 Bilaterálna výzva SK - FR 2013 
Termín výzvy: 2.4. – 2.7.2013 

V rámci výzvy bolo podaných 31 návrhov projektov, z toho 27 splnilo všetky formálno-

technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými posudzovateľmi.  Na 

základe výsledkov týchto odborných hodnotení zmiešaná medzinárodná  komisia vybrala 15 

projektov na finančnú podporu v období rokov 2014 – 2015. 

 

3.4 Bilaterálna výzva SK - UA 2013 
Termín výzvy: 3.5. – 3.7.2013 

V rámci výzvy bolo na slovenskej strane podaných 51 návrhov projektov, z toho 40 splnilo 

všetky formálno-technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými 

posudzovateľmi.  Na základe výsledkov týchto odborných hodnotení zmiešaná medzinárodná  

komisia elektronickou formou vybrala 6 projektov na finančnú podporu v období rokov 

2014 – 2015.  

 

3.5 Bilaterálna výzva SK - BG 2013 
Termín výzvy: 10.5. – 9.7.2013 

V rámci výzvy bolo na slovenskej strane podaných 30 návrhov projektov, z toho 29 splnilo 

všetky formálno-technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými 

posudzovateľmi.  . Zmiešaná medzinárodná komisia zatiaľ o podpore nerozhodla. 

 

3.6 Bilaterálna výzva SK - SRB 2013 
Termín výzvy: 27.5. – 29.7.2013 

V rámci výzvy bolo na slovenskej strane podaných 51 návrhov projektov, z toho 44 splnilo 

všetky formálno-technické podmienky a boli v oboch krajinách hodnotené externými 

posudzovateľmi. Zmiešaná medzinárodná komisia zatiaľ o podpore nerozhodla. 

 



 
Výstupy získané z ročných a záverečných správ na základe výziev bilaterálnej spolupráce za rok 2013 

 

Kategória/Bilaterálna spolupráca 

(rok výzvy, počet projektov) 

SK-CZ 

2011 

49 

projektov 

SK-FR 2011 

15 

projektov 

SK-BG 

2010 

15 

projektov 

SK-SRB 

2011 

15 

projektov 

SK-AT 

2012 

16 

projektov 

SK-RO 

2012 

15 

projektov 

SK-CN 

2012 

13 

projektov 

SK-PT 2012 

12 

projektov 

SK-PL 2012 

16 

projektov 

SK-GR 

2011 

15 

projektov 

Spolu 

Vzájomné využitie existujúcej 

infraštruktúry 
43 13 15 12 15 14 8 11 16 9 156 

Spoločná publikácia 212 37 47 57 30 32 14 13 61 9 512 

Publikácie (samostatné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prezentácie výsledkov (príspevok na 

konferencii, prednášky, semináre) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spoločný nový projekt/patent 23 12 7 9 2 1 1 2 4 1 62 

Porovnávacie štúdie 53 27 9 10 4 0 8 1 7 0 119 

Výmena metód vyšetrovania, výmena 

metodík meraní a vyhodnocovaní 
40 11 15 11 11 13 9 10 15 9 144 

Zber materiálu a vzoriek v rôznych 

geografických, geologických 

a klimatických podmienkach 

(rastliny, parazity, zvieratá, horniny..) 

21 3 8 4 2 7 10 2 6 3 66 

Merania a porovnávania výsledkov 

v rôznych geografických, 

geologických a klimatických 

podmienkach 

23 4 5 2 3 6 7 2 4 1 57 

 


